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ATO 004/2018  
DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA INSCRIÇÕES 

DO EDITAL  DE CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2017  
 
 
O Senhor ALCIDES MANTOVANI, Prefeito de ZORTÉA, no uso de suas atribuições legais, juntamente 
com a Comissão de Concurso Público,  e o Instituto o Barriga Verde,  tornam público a decisão 
referente aos recursos contra o indeferimento de inscrição, conforme segue:  
 

Parecer 001   

Candidatos: 
839293 - Daniel Do Amaral - Professor II - Educação Especial 
839301 - Mariza Coronetti - Professor II - Educação Especial 
 
Alegações: 
Em síntese os candidatos alegam que  o edital do concurso não deixa clara a exigência da forma como deve ser a 
habilitação para poder ingressar na vaga de Professor II- Educação Especial e Tendo em vista o não esclarecimento 
da regra no edital, pedem  deferimento para o pedido de troca de inscrição de Professor II - Educação Especial 
para Professor II - Educação Infantil 
 
Parecer da Banca: 
O edital é perfeitamente claro quanto aos requisitos do cargo, senão vejamos: O Anexo 1 do edital, traz a 
seguinte informação para todos os candidatos: 
 

CARGO Nº VAGAS 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
REMUNERAÇÃO REQUISITOS/HABILITAÇÃO 

Professor II – Educação 
Especial 

1 20 horas R$ 1.328,48 
Curso Superior Licenciatura em Pedagogia 
com habilitação em Educação Especial  

 
Verifica-se perfeitamente que os requisitos/habilitação para o cargo é: “Curso Superior Licenciatura em Pedagogia 
com habilitação em Educação Especial.”  Não dando margem para nenhum outro entendimento a não ser o 
descrito neste item. O candidato deve se ater ao que diz o edital e não a informações desencontradas de terceiros. 
O Edital é a lei que regra o Concurso e este deve ser seguido na sua essência. 
 
E ainda, segundo o edital:  
 

1.9. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e 
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste edital, bem como em 
eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações, relativas ao certame, que 
passarão  a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivesse transcritos e acerca dos 
quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. 
 

4.17. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para 
assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital  acompanhando as publicações e 
suas possíveis alterações. 

 
E para finalizar o edital estabelece: 
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4.25. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, 
pleitear a troca de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez que, o valor da 
inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Concurso Público . (grifo nosso) 

 
DECISÃO: 
INDEFERIDO, MANTENHA-SE AS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS NO CARGO EM QUE REALIZARAM A 
INSCRIÇÃO. 
 

 
 
 

ZORTÉA, 01  de fevereiro de 2018. 
 
 
 

ALCIDES MANTOVANI  
Prefeito Municipal 

 
 


